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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 11.10.2018 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.55.2018 
......................................................... 
                             znak sprawy 

............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                     adres  wykonawcy 

............................................................ 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk oraz 
zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy 
Ksawerów, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Gminy Lutomiersk” 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona  
na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. 
Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie nr 1 

Zgodnie z § 13 pkt 2.5 SIWZ ryczałt za pełnienie dyżuru ciągłego i gotowości sprzętu 
w przypadku wykonywania zamówienia przez Wykonawcę na obszarze „A” lub na obszarze 
„B” nie może przekroczyć 1.750,00 zł netto/miesiąc w danym obszarze. W przypadku 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę na obszarze „A” i „B” cena miesięcznego 
ryczałtu nie może przekroczyć 1.750,00 zł netto/miesiąc w obu obszarach razem.  

Proszę w związku z powyższym o wskazanie sposobu określenia wysokości 
maksymalnego ryczałtu za pełnienie dyżuru ciągłego i gotowości sprzętu? Według mojej 
oceny wysokość ta została błędnie określona i uniemożliwia Wykonawcy wypełnienia 
dyspozycji art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z póź.zm.), odnośnie kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.37). 

Minimalne wynagrodzenie miesięczne w 2018 roku wynosi 2.100,00 zł brutto (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1747), zaś minimalne wynagrodzenie miesięczne w 2019 roku wynosić będzie 
2.250,00 zł brutto (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794), Średni miesięczny czas pracy wynosi 167 
godzin. W związku z powyższym minimalna stawka za godzinę pracy w 2018 roku wynosi 
12,57 zł zaś w 2019 roku wynosić będzie 13,47 zł. Pełnienie dyżuru wymaga jego 
wykonywania przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Wykonywanie umowy 
w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przy minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę daję kwotę w wysokości 18 402,48 zł za pełnienie dyżuru (61 dni 
x 24 godz. = 1464 godz. x 12,57 zł/godz. = 18 402,48 zł). Wykonywanie umowy w okresie 
od 1 stycznia 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
daję kwotę w wysokości 33 944,40 zł za pełnienie dyżuru (105 dni x 24 godz. = 2520 godz. 
X 13,47 zł/godz. = 33 944,40 zł). W związku z powyższym kwota minimalnego kosztu 
pełnienia dyżuru i gotowości sprzętu powinna oscylować w granicach 11 000,00 zł 
(18 402,48 + 33 944,40 = 52 346,88 zł / 5,5 m-ca = 9 517,61 zł/m-c + 1482,39 zł m-c zysk 
i koszty pozostałe wykonawcy = 11 000,00 zł/m-c). 

Ponadto pragnąłbym zauważyć, że kwota za pełnienie dyżuru ciągłego i gotowości 
sprzętu w wysokości 1.750,00 zł netto/miesiąc nie została zmieniona przez Zamawiającego 
od 2011 roku. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 

W odpowiedzi na zapytanie nr 1 do treści „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy 
Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy 
Ksawerów, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Gminy Lutomiersk” wyjaśniamy, że 
miesięczny ryczałt wskazany w SIWZ jest częścią składową miesięcznego wynagrodzenia za 
wykonaną usługę, w skład której wchodzi również praca sprzętu i zużyty materiał. Nie stanowi 
bezpośrednio wynagrodzenia dla pracownika pełniącego dyżur. Ryczałt ten stanowi o gotowości  
pełnienia dyżuru ciągłego i gotowości sprzętu.  

Należy zauważyć, że realizacja zamówienia nie musi się wiązać z koniecznością zatrudnienia 
nowych pracowników do wykonania zamówienia, lecz może się wiązać z oddelegowaniem przez 
Wykonawcę aktualnie zatrudnionych pracowników do wykonania zamówienia, w szczególności 
w postaci pełnienia dyżuru. Dyżur może być pełniony w zakładzie lub w innym wyznaczonym 
miejscu lub pełniony poza zakładem pracy. Również podczas pełnionego dyżuru pracownik może 
wykonywać inne zlecone przez pracodawcę czynności nie związane z zimowym utrzymaniem dróg. 
O formie, miejscu i zakresie pełnienia dyżuru a także o wyznaczeniu pracownika do pełnienia dyżuru 
decyduje Wykonawca. Związana jest z tym później forma rekompensaty dla pracownika jaką 
dokonuje Wykonawca.  

Maksymalna wysokość ryczałtu za pełnienie dyżuru ciągłego i gotowość sprzętu wskazana w 
SIWZ była zatwierdzona przez Zarząd Powiatu i na sezon zimowy 2018/2019 nie została zmieniona.  
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
poinformowania. 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
 
 


